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2o8 Övriga recensioner

den poesi det rör sig om en starkare personlig 
förankring och resonansbotten än den förut har 
haft för de flesta av sina läsare. Det kan för övrigt 
vara av ett speciellt intresse, när det gäller en om 
sitt jag så förtegen diktare som Karlfeldt. I mina 
ögon rättfärdigar Hildemans resultat tillfullo hans 
forskarmödor.

Peter Hallberg

Per-Erik Lindahl: »Ångest-Hjulets svängningar» -  
en biografi om Eric Hermelin. Bo Cavefors Bokför
lag. Lund 1976.

Erik Hermelin var 53 år gammal då han utgav sin 
första bok, en översättning av en engelsk broschyr 
om Jacob Böhme. Vid sin död 3 1 år senare hade 
han publicerar ett 40-tal skrifter, omfattande sam
manlagt över 10 000 sidor, de flesta tryckta i myc
ket små upplagor på eget förlag och under förfat
tarens livstid föga uppmärksammade.

Det var dock en betydelsefull, djupt originell, i 
flera avseenden unik insats Hermelin gjorde: som 
patient på S:t Lars hospital i Lund översatte han 
inte bara Böhme och Swedenborg, utan även en 
rad persiska diktare och mystici -  Attar, Rumi och 
andra -  som utanför en liten krets av fackmän 
torde ha varit så gott som okända i Sverige. För 
några svenska diktare av olika generationer -  
främst Vilhelm Ekelund, men också Hjalmar 
Gullberg, Lars Gyllensten, Axel Liffner och Karl 
Vennberg -  kom Hermelins tolkningar emellertid 
att få en viss betydelse som effektfull allusionskäl
la eller moralisk referenspunkt. Som motto för 
diktcykeln Spegelpoleraren i Dödsmask och lust
gård satte Gullberg några rader ur en dikt av Se- 
habi Asterabadi i Hermelins översättningsvolym 
Persiska dikter från 1921:

Så länge födelse-hjulets kringsvängningar och 
månens omvälvningar vara,

Skall du se många onda dagar och upplefva 
månget tillstånd af förvillelse.

Men Ä R  du en Renhetens sökare? Håll då 
tillgodo med SMUTS:

Spegel-Poleraren har svarta händer.

På samma dikt anspelar, som Lindahl visar, Erik 
Lindegren i Reflexer i samlingen Vinteroffer 
(1954):

på alla gångar löv som späda innebrända 
prasslande intryck som ekrar i ett hjul

skärande sitt spår i den djupa blinda sanden 
fram till spegelpoleraren med svärtade hän
der.

Det är således ett ingalunda likgiltigt ämne 
Per-Erik Lindahl valt för sin biografi. Som person-

historisk undersökning förtjänar boken det högsta 
beröm: den bygger på mångåriga, ytterligt sorgfäl- 
liga och energiska studier av svåråtkomliga arkiv
samlingar och dokument samt på ett för komman
de litteraturvetenskaplig specialforskning säkerli
gen värdefullt intervjumaterial.

Därtill rymmer den en presentation av ett tra
giskt, men sällsynt fascinerande livsöde, som 
skildras med på en gång varsamhet och sympati 
och sträng källkritisk observans.

Lindahls mycket omfångsrika (448 s., inklusive 
bibliografi och personregister) bok har den klas
siska levnadsteckningens uppläggning och form. I 
fjorton kapitel kartlägger biografen med överty
gande och noggrann, någon gång nästan överrik 
dokumentation Eric Hermelins liv och verksam
het från födelsen på Renstads gård i Svanshals 
socken i Östergötland försommaren 1860 till dö
den på sinnessjukhuset i Lund den 8 november 
1944: den förmögna och aristokratiska, men 
egendomligt känslokarga och disharmoniska upp
växtmiljön; skolåren i Jönköping och Stockholm 
samt de misslyckade studierna i Uppsala 1878-80; 
de följande decenniernas kringflackande tillvaro i 
USA och Tyskland, Indien (som värvad soldat i 
brittiska armén synes Hermelin där ha lärt sig 
persiska) och Australien. Det var år av allt djupare 
förfall, av alkoholisering, sjukdom och social de- 
klassering, t. o. m. kriminalisering — i Australien 
avtjänade Hermelin upprepade fängelsestraff för 
bl. a. stöld. Återkommen till hemlandet omyndig- 
förklarades han av släkten och insattes mot sin 
vilja på sinnessjukhus, först i Stockholm och -  från 
februari 1909 — på S:t Lars i Lund, där han vista
des till sin död.

Efter dessa fjorton kapitel följer, i kap. 15, en 
ambitiös redogörelse för »Författare som läst Eric 
Hermelin»; undersökningen bygger främst på ti
digare forskning (Carl Fehrman, Anders Palm, 
Karl Erik Lagerlöf m. fl.) samt på intervjuer -  ett 
material som enligt Lindahl är »pålitligare än litte
raturforskares spekulationer» -  men rymmer där
jämte flera självständiga och värdefulla detaljiakt
tagelser. Avsnittet om Ekelöf -  som hade sina egna 
vägar till den sufiska mystikens texter -  finner jag 
dock mindre givande än de övriga: det redovisar 
inget nytt material och försvarar knappast sin plats 
i framställningen.

Arbetet avslutas med en minutiöst noggrant 
genomförd komparativ specialstudie över Herme
lins förhållande till Stevensons Stränge case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde samt med en detaljrik teck
ning av den Lundamiljö, i vars periferi Hermelin 
rörde sig under nära fyra decennier.

I Lindahls bok ingår även en intelligent och 
välskriven essä om Hermelins författarskap av 
Carl-Göran Ekerwald.

Bengt Landgren


